
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΕΜΠΟΡΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΝΕΒΑΠ», που εδρεύει 

στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Παπαρηγοπούλου αριθμ. 22 & Δημοσθένους (Α.Φ.Μ.: 

090151290 Δ.Ο.Υ.: ΧΟΛΑΡΓΟΥ) νομίμως εκπροσωπούμενης (εφεξής ο 

«Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «Αγόρασε και Κέρδισε 1 

Νέο Volkswagen up!» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). 

Με την επιφύλαξη των οριζόμενων κατωτέρω, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι 

ατομική. Επιτρέπεται η συμμετοχή σε όσους διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. 

Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες, άνω των 18 ετών. 

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Διοργανωτή, (β) οι υπάλληλοι του Διοργανωτή 

ή των συνδεδεμένων εταιρειών του Διοργανωτή ή των εταιρειών οι οποίες συνδέονται 

με τον Διοργανωτή με σύμβαση δικαιόχρησης (franchise) και (γ) τα πρόσωπα 

συγγένειας μέχρι και β’ βαθμού με τα ανωτέρω υπό (α) και (β) πρόσωπα και οι σύζυγοι 

αυτών. 

Δυνατότητα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι, υπό τις προϋποθέσεις των 

ανωτέρω άρθρων, συμμετάσχουν στην διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω. Η 

συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτεί την αγορά κάποιου προϊόντος 

ή υπηρεσίας. Δεν παρέχεται αμοιβή στους συμμετέχοντες για μόνη τη συμμετοχή τους 

στον διαγωνισμό. 

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 

10/12/2016 στις 10:00 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως 07/01/2017 στις 

19:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα 

να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή 

με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση του μέσο. Ο Διοργανωτής διατηρεί το 

δικαίωμα να τροποποιήσει οποιοδήποτε/ οποιουσδήποτε όρο(-ους) εκ των παρόντων 

ή/και να ματαιώσει τον παρόντα Διαγωνισμό αφού δημοσιεύσει τη 

μεταβολή/ματαίωση αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση του μέσο. 

Για την έγκυρη συμμετοχή  στον Διαγωνισμό θα πρέπει, όποιος πελάτης το επιθυμεί, 

να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία στο απόκομμα του λαχνού που του δίνει 

το κατάστημα που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Οι λαχνοί που περισσεύουν στα 

μπλοκάκια των καταστημάτων συμμετέχουν κανονικά στην κλήρωση για λογαριασμό 

των καταστηματαρχών. 

O κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό με περισσότερες από μία 

μόνο συμμετοχή.  

Όλες οι έγκυρες συμμετοχές θα συμμετάσχουν σε κλήρωση με κληρωτίδα η οποία θα 

πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 ενώπιον της Συμβολαιογράφου 

Χαλανδρίου ΑΝΑΣΤΑΣΊΑΣ Ι. ΣΟΦΟΥ στο Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής Αττικής, 

επί της οδού Μεσογείων, αριθμ. 415-417. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση 



κληρωτίδας, η οποία εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης 

του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή. 

Από την κλήρωση θα προκύψει ένας (1) νικητής και ένας (1) επιλαχών νικητής. Το 

όνομα του νικητή θα αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο του Διοργανωτή 

στο  www.enevap.gr. Ο Διοργανωτής θα ενημερώσει προσωπικά τον νικητή 

τηλεφωνικά τo οποίo έχει συμπληρώσει στο απόκομμα για τη συμμετοχή του στο 

Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που δε καταστεί εφικτή η επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, ο 

νικητής θα πρέπει να απαντήσει στον Διοργανωτή εντός των επόμενων 48 ωρών από 

την ανακοίνωση του Διοργανωτή στον νικητή στην ιστοσελίδα. 

Σε περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι του έχει αποσταλεί 

sms, δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των 

τυχερών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ως άνω χρονικού 

διαστήματος, ο Διοργανωτής  θα αποστείλει στον επιλαχόντα sms, στον αριθμό 

κινητού τηλεφώνου τον οποίο έχει συμπληρώσει στο απόκομμα για τη συμμετοχή του 

στο Διαγωνισμό και ο επιλαχών πρέπει να απαντήσει εντός της επομένης ημέρας από 

την αποστολή του sms του Διοργανωτή στον νικητή. Σε περίπτωση που ο πρώτος 

επιλαχών του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι του έχει αποσταλεί sms, δεν 

επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της 

ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, ο 

Διοργανωτής διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμά του να επαναλάβει την κλήρωση. 

Το Δώρο είναι ένα αυτοκίνητο Volkswagen Move up 5θυρο 1.0 60hp 1223AV (εφεξής 

το «Δώρο»). O νικητής αποδέχεται ότι για την παραλαβή του Δώρου απαιτείται η 

επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του νικητή. Ο Διοργανωτής 

πληροφορεί ότι για λόγους διαδικαστικούς που σχετίζονται με τη φύση του Δώρου, η 

απόδοσή του ενδέχεται να λάβει χώρα σε μεταγενέστερο της κλήρωσης χρόνο που 

ενδέχεται να ανέλθει σε άνω των δύο μηνών από τον χρόνο της κλήρωσης.  

Το Δώρο είναι προσωπικό και θα αποδοθεί μόνο στον νικητή. Δεν είναι δυνατή η 

εξαργύρωση του Δώρου σε μετρητά ή πιστωτικό υπόλοιπο. Ρητά συμφωνείται ότι δεν 

υπάρχει καμία δυνατότητα ανταλλαγής του δώρου. 

Ρητά δηλώνεται ότι οποιαδήποτε άλλα έξοδα απαιτούνται όπως για παράδειγμα έξοδα 

για την παραλαβή του Δώρου, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα 

τέλη, επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξολοκλήρου τον νικητή. Επίσης, μετά την 

απονομή του Δώρου στον νικητή, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για 

οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν να προκύψει σε βάρος του νικητή 

ή σε βάρος τρίτου από οποιαδήποτε εν γένει αιτία στα πλαίσια του Διαγωνισμού ή εξ' 

αφορμής της απονομής ή/και της χρήσης του απονεμηθέντος Δώρου. Ο Διοργανωτής 

δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα του Δώρου για το οποίο ο 

νικητής θα πρέπει να απευθυνθεί στην κατασκευάστρια εταιρεία, 

Με την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων συναινεί ότι τα 

προσωπικά του δεδομένα (τα οποία ο ίδιος δηλώνει στη φόρμα συμμετοχής) θα 

χρησιμοποιηθούν από τον Διοργανωτή, ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας, μέσω 

αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από τον ίδιο είτε μέσω 

οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου αυτός διορίσει, για τη διενέργεια 

της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, για το σκοπό για τον 



οποίο συλλέγονται, ήτοι τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, τα 

προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και κάθε συμμετέχων 

έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από 

τον Διοργανωτή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω για όσο χρόνο 

φυλάσσονται από τον Διοργανωτή και έως την καταστροφή τους, ήτοι 2 μήνες μετά τη 

Λήξη του Διαγωνισμού. 

Ο Διοργανωτής επιφυλάσσει εαυτόν το δικαίωμα να ανακοινώνει και να χρησιμοποιεί 

για διαφημιστικούς σκοπούς το όνομα ή/και φωτογραφίες, ή/και φιλμ, ή/και βίντεο, 

κλπ. του νικητή, στο www.enevap.gr, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης  (ηλεκτρονικά 

και έντυπα) και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα να προβαίνει σε 

διαφημιστική εκμετάλλευση του Διαγωνισμού και κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της 

παραλαβής του Δώρου, κλπ. Διευκρινίζεται ότι για τους ως άνω σκοπούς ο 

Διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα να λάβει φωτογραφία ή/και βίντεο του νικητή κατά 

την απόδοση του Δώρου. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό ερμηνεύεται ως ρητή 

συναίνεσή του νικητή στα ανωτέρω και ως εκχώρηση σχετικών πνευματικών του 

δικαιωμάτων αζημίως. 

Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν 

κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης 

για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι 

μπορούν να απευθυνθούν σε εκπρόσωπο του Διοργανωτή, ήτοι στον Βασίλειο 

Τσαγκάρη, στο τηλέφωνο 2106001390 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

proedros@enevap.gr.  

Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν 

συνολικά τα κατωτέρω: (α) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν 

παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων του ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης 

παρεμβολής του διαγωνιζόμενου ή τρίτου, (β) δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις της τρίτης 

παραγράφου ανωτέρω και (γ) είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και (δ) όλα τα 

απαιτούμενα στοιχεία έχουν συμπληρωθεί στην φόρμα συμμετοχής και είναι έγκυρα. 

Ο Διοργανωτής δικαιούται να ακυρώνει ακόμη και εκ των υστέρων συμμετοχή που δεν 

είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Η σχετική απόφαση του Διοργανωτή είναι 

οριστική και μη αμφισβητήσιμη. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και 

μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Ο συμμετέχων φέρει την 

ευθύνη αποζημίωσης σε περίπτωση οποιασδήποτε αξίωσης, αγωγής, απαίτησης ή 

άλλης διαδικασίας κατά του Διοργανωτή από τρίτους, λόγω παράβασης εκ μέρους του 

συμμετέχοντος οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτου. Οι συμμετέχοντες πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι η συμμετοχή τους στο πλαίσιο του διαγωνισμού δεν παραβιάζει τα 

δικαιώματα άλλων ή την κείμενη νομοθεσία, ισχύοντες κανονισμούς, κώδικες, κανόνες 

κλπ. 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων 

όρων συμμετοχής από τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί 

προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, και η 

αποστολή δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν 

μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας 

τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και 



την ευθύνη του Διοργανωτή και του Εκτελούντος την Επεξεργασία. Ο Διοργανωτής 

και ο Εκτελών την Επεξεργασία, δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους 

που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου τους (όπως ενδεικτικά αλλά μη 

περιοριστικά λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη διαδικτύου, 

υπερφόρτωση διαδικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή 

μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος απάντησης) ή από τη 

σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα παρέχει τεχνολογική υποστήριξη, καθυστερήσει ή 

αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ή 

καθυστερήσει ή αποτύχει δήλωσης συμμετοχής. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε 

συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή στο 210 600 13 90  

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε 

διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, 

υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα 

www.enevap.gr και έχουν κατατεθεί ενώπιον της Συμβολαιογράφου Χαλανδρίου 

Αναστασίας Ι. Σοφού, με έδρα στην Αγία Παρασκευή επί της οδού Αγίου Ιωάννου, 

αριθμός 18-20. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με 

έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί είναι 

κατατεθειμένοι στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο. 

 

http://www.total.gr/el/home.html

